Taula-resum dels documents que es troben a la capçalera
Perquè un web?
Del grup ICE
d'Organització de Centres
a GROC: un llarg
recorregut

Resum de les principals fites en la meva trajectòria professional que fan
possible la creació de GROC.

Una manera singular
d'entendre la recerca
educativa

Exposició del posicionament personal en relació a la recerca educativa i
les conseqüències que se'n desprenen.

Doneu-me un punt de
suport i mouré el món
(Arquímedes)

Admetre la impossibilitat de dur a terme reformes globals del sistema
educatiu planteja la necessitat d'apropaments situacionals i d'atorgar
majors nivell d'autonomia real als centres.

La millora educativa i la
comprensió dels seus
protagonistes

La formulació d'opcions realistes i contextualitzades de millora, implica la
comprensió de les diverses posicions i interessos (visió polièdrica) dels
protagonistes.

Per a què serveix el
saber? Bastir ponts entre
la saviesa i la pragmàtica

El progrés de l'educació es troba en mans dels enginyers del sistema; es
tracta de bastir ponts entre el coneixement i la realitat dels centres.

Formació: difusió de
coneixements orientada a
la millora?

La formació permanent ha de transformar el coneixement en propostes
d'acció contextualitzades. Tanmateix, no sembla que aquest sigui
l'enfocament predominant.

Tots tenim una edat

Ser conseqüent amb els principis anteriors i acceptar les pròpies
limitacions condueix, indefectiblement, a posar límits a la pròpia activitat.
Les persones i el grups passen per etapes de la vida. Fins ara, l'
experiència de GROC ha estat magnífica; i, mentre ho sigui, perdurarà.
Ara bé, tot té un final i és important intuir quan s'acosta per avançar-s'hi.

Què és GROC?
Bases fundacionals

Document que recull els orígens, la filosofia de treball, els objectius i la
dinàmica de funcionament de GROC

GROC: la vida en los
centros a través de un
cristal amarillo

Article publicat a Organización y Gestión Educativa núm 44, juny 2007, pp.
30-34 que permet conèixer més a fons el grup, la seva dinàmica de treball
i els principals aspectes als quals ha dedicat l’atenció.

GROC. Grup de Recerca
en Organització de
Centres

Presentació en la qual es consideren els elements que confereixen
identitat al grup. Es considera quina percepció es té de GROC des de
diverses instàncies i les possibilitats d’estendre el model a altres
contextos.

Seminari GROC Girona
Principals temes als
quals hem dedicat
atenció

Enumeració i breu caracterització dels temes que, individual o
col·lectivament, hem treballat al seminari GROC des de la seva fundació

Membres de GROC en
l’actualitat

Llistat de les persones que formen part de GROC durant el curs actual

Membres de GROC en
anys anteriors

Llistat de les persones que han format part del seminari GROC des de la
seva creació

Jornada Lúdica
Programa de la Jornada
Lúdica 27-06- 2009

Detall de les activitats, de l'horari, dels llocs de trobada i de les coses que
cal portar per participar a la Jornada Lúdica.

Com arribar-hi i itinerari
de l’excursió

Mapes que indiquen el camí a seguir fins arribar al lloc de trobada
(aparcament de la platja de Castell) i l'itinerari de l'excursió per les cales.

Llocs on allotjar-se

Relació de llocs on allotjar-se (càmpings i hotels) a Palamós pels qui veniu
de fora i voleu aprofitar per passar un cap de setmana a la Costa Brava.
També podeu fer-ho a Palafrugell i a Platja d'Aro.

Inscripció a la Jornada
Lúdica

Accés a l'aplicatiu per inscriure't a la Jornada. S'ha d'omplir un registre per
cada persona que hi assisteix. Segueix les instruccions que trobaràs a
l'inici i a la fi del formulari.

Excursió per les cales

Presentació que conté imatges dels principals llocs per on es passa durant
l'excursió.

Àlbum de fotos Jornada
Lúdica 2008

Reportatge gràfic de la Jornada Lúdica 2008 a càrrec de Joan Bosch,
Esther Gibert i Isabel López. Hi trobareu fotos dels participants, de
l'itinerari, dels llocs singulars, etc.

Jornades Convivència
La millora de la
convivència als centres
educatius. Què poden ferhi els equips directius?

Ponència Jornada 2006. S’hi exposen els reptes que depara la millora de
la convivència, el paper que ha de jugar-hi el conjunt del centre i algunes
possibles actuacions a dur a terme per part dels directius.

El Pla de Convivència.
Del reconeixement legal a
la posada en pràctica

Ponència Jornada 2008. Es plantegen idees i pautes d'acció per a
l'elaboració i el desplegament de plans de millora de la convivència,
s'adverteix dels riscos de burocratització i s'aporten possibles respostes.

Línia de recerca sobre
convivència escolar

Detall de les actuacions de recerca i formació permanent del professorat
realitzades per Bitàcola-GROC en l'àmbit de la convivència i la gestió
d'aula.

Díptic Jornada 2006

Díptic de promoció de la Jornada de Convivència 2006.

Programa detallat
Jornada 2006

Programa detallat de la Jornada de Convivència 2006.

Llistat assistents Jornada
2006

Llistat d’assistents a la Jornada de Convivència 2006.

Díptic Jornada 2008

Díptic de promoció de la Jornada de Convivència 2008.

Programa detallat
Jornada 2008

Programa detallat de la Jornada de Convivència 2008.

Llistat assistents Jornada
2008

Llistat d’assistents a la Jornada de Convivència 2008.

